
Winkel openingstijden ’t Winkeltje van Ter Aa
De vakantie zit er weer op. Daarom zal ’t winkeltje weer op de 
“normale” tijden open zijn.

Maandag  13.00 – 17.30 uur
Dinsdag   08.30 – 12.30 en 13.00 – 17.30 uur
Woensdag  08.30 – 13.00 uur
Donderdag  08.30 – 12.30 uur
Vrijdag   08.30 – 12.30 en 13.00 – 17.30 uur
Zaterdag  10.00 – 12.30 uur

Daarnaast doen wij een dringende oproep voor vrijwilligers. 
We zijn dringend op zoek naar iemand die een dagdeel een 
winkeldienst wil draaien. Het gaat om een dagdeel in de week of 
om de week. Is er niemand die reageert dan zijn we genoodzaakt 
de winkel een dagdeel per week of meer te sluiten. Informatie 
bij de beheerder: Cor van Sligtenhorst. 

Boodschappen
Drie keer per week worden er door vrijwilligers “boodschappen” 
gedaan om de bewoners in staat te stellen deze in ‘t Winkeltje 
te kopen. Mede door garagebedrijf Vossestein is dit mogelijk, 
omdat er altijd een auto beschikbaar wordt gehouden voor 
deze activiteiten, waarvoor hartelijk dank. Op de foto kunt u 
zien dat er niet voor niets gereden wordt. Het is voor het dorp 
een belangrijk iets waardoor mensen langer zelfstandig kunnen 
blijven. Dit geldt zeker voor  de ouderen onder ons.

Sportochtenden senioren
De sportochtenden zijn op de volgende data: 5 en 26 september, 
3 en 17 oktober, 7 en 21 november, 5 en 19 december. Uiteraard 
hopen we op een goede opkomst, het is gezellig en het is goed 
voor het lijf.

Koffie/spelochtenden
Deze zijn op 31 oktober en op 12 december. Leuk en 
ontspannend een spelletje doen. En wat ook fijn is er is altijd 
een bakkie met iets lekkers.

nr. 95 september 2019

Agenda
5 september  Sportochtend senioren
12 september  Maaltijd ouderen
26 september  Sportochtend senioren

Afval en oud papier
Maandag 2 september Restafval
Maandag 9 september GFT
Maandag 16 september Restafval
Dinsdag 17 september Plastic
Zaterdag 21 september Papier
Maandag 22 juli  Restafval
Maandag 23 september GFT
Maandag 30 september Restafval 

100.000!
Ja, u ziet het goed. Op zaterdag 8 juni jl. mochten we de 
100.000ste klant begroeten. Dit keer was het Thom Plette. Op de 
foto laat hij de kassabon zien. Thom kreeg nog een aardigheidje 
als dank voor zijn trouwe klandizie.

Ouderen maaltijd
Op donderdag 12 september en op 14 november zijn er 
weer de maaltijden. Zet deze data in uw agenda. Zowel bij de 
sportochtenden, koffie/spelochtend als bij de maaltijden kunt u 
altijd gehaald en gebracht worden. U kunt dat opgeven bij Ineke 
Kroon, tel. 0294 232143 en het komt helemaal in orde.

Senioren Nieuwer Ter Aa naar Sypesteyn
Donderdag 11 juli jl. was het jaarlijkse uitje voor de ouderen 
uit Nieuwer Ter Aa en omgeving. Elk jaar organiseert de 
klankbordgroep in de zomer een verrassend uitje naar een 
onbekende bestemming. Deze keer ging de reis naar Kasteel 
Sypesteyn in Loosdrecht. Eerst kwamen de senioren, al dan niet 



Wilt u wat in de volgende nieuwsbrief zetten? Lever dit dan 
t/m 20 september aan via nieuwsbriefdhog@gmail.com
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opgehaald met een door garage Vossestein gesponsorde auto, 
naar dorpshuis ‘Ons Genoegen’. Daarvandaan ging de reis per 
bus naar de tuinen van het kasteel voor koffie met gebak. Na 
een ontspannende middag rond het kasteel was het tijd voor 
het diner in het door oud-dorpsgenoten gerunde restaurant ‘Op 
Sypesteyn’.  Na de maaltijd stond de bus weer klaar om iedereen 
naar huis te brengen. Ter hoogte van restaurant ‘De Olifant’ langs 
de Vecht kreeg de bus echter pech. Na even wachten, met een 
gratis kop koffie in het restaurant, kwam er een vervangende 
bus die iedereen weer in Nieuwer Ter Aa afleverde. Mede door 
een donatie vanuit het maatschappelijk stimuleringsfonds van 
de Rabobank was dit uitje een groot succes. 

Uitleen en Zelfredzaam Thuis
Er gaat iets veranderen bij het lenen van zorg artikelen. Het is 
de bedoeling dat er straks wanneer er iets geleend wordt een 
bijdrage gevraagd wordt van €1,- per keer. Tot nu toe was het 
lenen geheel gratis en soms stopte iemand wel eens iets in 
de “pot”, waar dan na verloop van tijd weer een uitleenartikel 
van werd gekocht. Zo was de laatste aanschaf een stel nieuwe 
krukken á € 52,30. Er zijn nu drie stel krukken, want die zijn vaak 
“onderweg”. Dan staat er nog een extra stel bedverhogers op 
het verlanglijstje (€81,-) De meeste dubbel- bedden hebben nl. 
tegenwoordig 8 poten i.p.v. 4. In 2019 werd er tot nu toe 24 keer 
een beroep gedaan op de uitleen, dus door zo’n kleine bijdrage 
kan er zo nu en dan een uitbreiding of vernieuwing gerealiseerd 
worden. Iedereen blij. Zelfredzaam Thuis beleeft een beetje 
komkommertijd omdat de klusjesmannen vakantie vieren. 
Maar de zomer schiet al op en mocht er opeens iets gebeuren 
waardoor een klus acuut wordt dan passen we daar ook wel 
weer een mouw aan. Kan het even uitstel velen? Het lijkt er op 
dat begin oktober iedereen wel weer “aan boord “ is. Geniet 
ondertussen nog van mooie zomerse dagen voor zover het in 
het vermogen ligt. Voor vragen over zelfredzaam zijn en blijven 
en de uitleen:bel Cok Wiebes tel. 0294-234571.

Dank u wel (1)
Graag wil ik iedereen bedanken voor de kaarten, bloemen en 
het medeleven wat ik mocht ontvangen tijdens de ziekenhuis 
opname en het herstel thuis. Voorlopig zal het herstel nog 
moeten voort zetten, wil ik weer helemaal de oude worden en 
dat duurt waarschijnlijk nog wel even. Maar toch, ik houd goede 
moed en nogmaals dank u wel. Frans Wiebes

Dank u wel (2)
Beste dorpsgenoten, hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken 
voor de vele blijken van medeleven tijdens mijn opname in 

Zeist de afgelopen maanden. Jullie gebeden, de vele kaarten 
en brieven met de bemoedigende woorden hebben mij 
gesteund. Ik mag nu thuis zijn en hoop op verder herstel in mijn 
vertrouwde omgeving. Er is nog veel ondersteuning en thuiszorg 
nodig, de behandeling wordt nu in mijn huis voortgezet. 
Belangrijk is dat ik nog veel rust krijg daarom zijn onverwachte 
bezoekjes en telefoontjes voorlopig nog niet mogelijk. Bezoek 
gaat nog in overleg met Annette Hoogerwerf 0640655209, 
annettehoogerwerf@gmail.com. Ik hoop op jullie/uw begrip en 
verdere steun. Met vriendelijke groet, Willemijn den Hertog

Draaise boekenkast
In het dorpshuis staat de Draaise boekenkast. Uit deze kast mag 
iedereen boeken meenemen om te lezen. Als het boek gelezen 
is, mag de lezer het houden of terugzetten. Bij terugzetten 
graag de datum van terugzetten voorin het boek vermelden. Zo 
kan de beheerder zien welke boeken veel/weinig/niet gelezen 
worden. De boeken zijn onderverdeeld in vijf categorieën: 
spanning, romans, streekromans, van alles wat en jeugd. Op de 
onderste plank liggen tijdschriften en puzzels. Voor de puzzels 
geldt dezelfde regel: bij terugzetten de datum op het lijstje aan 
de binnenkant van de deksel zetten. Graag alle stukjes weer in 
de plastic zak verpakken, zodat de puzzel compleet blijft.Hebt u 
boeken of puzzels die u beschikbaar wilt stellen voor onze kast? 
Deze kunt u inleveren bij de beheerder van het dorpshuis, in het 
winkeltje of bij de beheerder van de kast, Corrie de Koning. Er 
ligt nog best een voorraadje boeken, maar jeugdboeken zijn er 
weinig, aanbevolen dus!

Heb je het al gehoord?
Ik ga de uitdaging aan om de Col du Galibier wandelend  
te bedwingen. Op zaterdag 7 september a.s. beklimt de 
Cliniclowns, wandelend, hardlopend of fietsend de col du 
Galibier in Frankrijk. Cliniclowns organiseert deze 7e editie van 
de Alpentocht op de col du Galibier. Door deze tocht onder 
de aandacht te brengen, wordt het mogelijk gemaakt om 
nog meer bezoekjes aan zieke en gehandicapte kinderen  EN 
mensen met dementie te brengen, en hoopt op deze sportieve 
manier geld op te halen voor de Cliniclowns. Mocht je via mij 
de Cliniclowns willen sponseren dat kan via bank IBAN  NL 25 
ABNA 0463 28 1616 onder vermelding van  “Cliniclowns”. Of via: 
www.alpentocht.nl/deelnemers, tik mijn naam in, ga dan naar 
doneren. Met jouw/jullie steun loop ik met nog meer plezier en 
inspanning de berg op! Bij voorbaat, veel dank! hartelijke groet, 
Mieke Winkel.


